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Bilaga till tjänstereseförsäkring nr.

Årsavbeställningsförsäkring – Villkor
Gällande fr.o.m. 2003-01-01

A. Allmänt om försäkringen
Försäkringen gäller parallellt med den Tjänstereseförsäkring som Företaget tecknat med Europeiska. Upphör
Tjänstereseförsäkringen att gälla, upphör även Avbeställningsförsäkringen att gälla.

Försäkringen gäller vid avbeställning av icke ombokningsbara biljetter som bokas för den anställde, för
Företagets räkning, hos resebyrå eller annan leverantör av resor.

B. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för de avbeställningskostnader som Företaget drabbas av om en köpt biljett (resa/arrange-
mang) avbokas på grund av ersättningsbar skada, som inträffar innan avresa från orten där Företaget är placerat. 

Med avbeställningskostnad avses biljettens (resans/arrangemangets) pris med avdrag för eventuell återbetalning
från transportföretag/researrangör.

B. 1 Vid sjukdom eller olycksfall

Försäkringen ersätter de avbeställningskostnader som uppstår vid avbeställning till följd av olycksfall, sjukdom
eller dödsfall som drabbar den anställde eller någon i dennes familj. 

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbar den anställde ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s
ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Med familj menas make/maka, sambo, registrerad partner, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt annan
person som är skriven på samma adress som den försäkrade.

B. 2 Vid en plötslig och oförutsedd yttre naturhändelse

Försäkringen ersätter de avbeställningskostnader som uppstår vid avbeställning till följd av en plötslig och
oförutsedd naturhändelse av stor omfattning, som av lokal myndighet betraktas som en katastrofsituation, på
eller i närheten av det resmål, dit den anställde haft för avsikt att resa.

C. Begränsningar och undantag
För att ersättning ska kunna lämnas måste orsaken till avbeställningen allmänt sett vara oväntad för den anställde
och av sådan art att den anställde inte rimligen kan delta i resan.

Avbeställningsorsaken skall kunna styrkas genom läkar-, myndighets-, polisintyg eller liknande.

Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i sam-
band med

• Krig, krigsliknande händelser, terrorattacker och politiska oroligheter.

• Atomkärnprocess.



E. Ersättning
Ersättning lämnas för de avbeställningskostnader som inte återbetalas av transportföretag/researrangör enligt
fastställda avbeställningsbestämmelser. Högsta ersättningsbelopp är 25.000 kr per person dock högst 100.000
kronor per skadehändelse.

Ersättningen utbetalas till företaget. 

F. Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk på 20 % per skada, dock minst 500 kr.

G. Skadeanmälan
Till skadeanmälan som ska skickas till Europeiska utan dröjsmål ska bifogas, i original:

• den avbokade biljetten

• läkarintyg som styrker skadehändelsen, utfärdat av den behandlande läkaren. Läkaren skall vara behörig 

och ojävig

• vid dödsfall ska dödsfallsintyg bifogas skadeanmälan

• vid avbeställning till följd av naturhändelse ska intyg från berörd myndighet bifogas, i original.

H. Försäkringsavtalslagen
I övrigt gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) i tillämpliga delar.

SKADEANMÄLAN

Inträffad händelse anmäls till 

Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ)

Box 1

172 13 Sundbyberg

Besöksadress: Allén 6 A, Sundbyberg

Telefon: 08-454 33 00. Fax: 08-08-454 33 21

Organisations nr. 502005-5447. Styrelsens säte: Sundbyberg

Avbeställning av resa eller arrangemang ska göras så snart som möjligt efter det att anledningen till avbeställnin-
gen uppkommit.

I anmälan ska namn, adress, telefonnummer och betalningsuppgifter anges för den eller de som avbokat resan
samt försäkringsnummer. Beskriv även orsaken till avbeställningen.

Bifoga:

– Resehandling/flygbiljett i original. (Om flygbiljetten har varit återbetalningsbar till någon del från 

flygbolaget bifoga istället en kopia på flygbiljetten.)

– Intyg från researrangör/resebyrå där det framgår hur stor avbokningskostnaden har varit efter avdrag för 

eventuell återbetalning som kan ske från dem.

– Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen, t ex läkarintyg eller polisanmälan.

För all behandling av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen, PuL

Vi använder oss av den senaste registreringstekniken för att kunna administrera försäkringen och tillgodose dina
önskemål som kund. För mer information om lagen, information om personuppgifter eller begäran om rättelse
kontakta Europeiskas personuppgiftsombud.
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